Veiligheidsmaatregelen COVID-19

Veiligheidsmaatregelen bij een live-vorming
Wij gaan ervan uit dat alle door de overheid opgelegde voorzorgsmaatregelen worden
nageleefd zodat zowel deelnemers als opleiders beschermd worden tegen het COVID-19
virus.
Dit is wat wij verwachten van deelnemers en opleiders voor onze klassikale opleidingen.
Voor in company opleidingen is de werkgever verantwoordelijk voor het naleven van de
veiligheidsmaatregelen.
1. Uitgangspunten:
-

De veiligheid van alle deelnemers en de opleiders is een absolute basisvoorwaarde bij
de heropstart van het open vormingsaanbod.
We ambiëren een zo veilig mogelijke leeromgeving, waarbij we het risico op
besmetting maximaal proberen in te dijken.
Mondmaskers voor deelnemers en opleiders zijn verplicht indien de
veiligheidsafstand van 1,5m niet kan worden gegarandeerd.
De deelnemers hebben een vaste plaats en dragen een mondmasker behalve als ze
plaats hebben genomen.

2. Verplichtingen voor de fysieke organisatie van de vorming:
Zet in op een combinatie van deze maatregelen:
o Groepsgrootte: Het maximum aantal deelnemers wordt bepaald door de
grootte van de zaal én door wat er afgesproken is met de opleider.
o Social distancing: respecteer steeds een afstand van 1,5 m.
o Correct dragen van mondmasker over neus en mond.
o De algemene voorzorgsmaatregelen (bv. handhygiëne: handen wassen en
alco-gel in het lokaal, …)
o Beperkte en gecontroleerde circulatie in het gebouw (bv. het traject naar het
lokaal best met de trap, …)
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-

Lokalen: Verplichte oppervlakte per deelnemer/opleider:
o Aan de opleidingslocaties wordt gevraagd om door te geven hoeveel
deelnemers er in elk van hun lokalen passen op coronaveilige wijze.
o Afstand van 1,5m tussen elke deelnemer en de opleider. Het lokaal wordt zo
ingericht voor de start van de opleiding.
o Doorheen de dag maximaal verluchten.
o Opleiders worden aangemoedigd om de opleiding in openlucht te houden.

-

Lunchpauze wordt bij voorkeur in het leslokaal of in openlucht gehouden.
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3. Hygiënische maatregelen:
o Zowel de deelnemers als de opleider zorgen voor een persoonlijk mondmasker en dragen dit als ze zich verplaatsen in het gebouw of het lokaal. Het
meenemen van een mondmasker is de verantwoordelijkheid van de
deelnemers en de werkgever.
o Als de deelnemers hebben plaatsgenomen, kan ook de opleider zijn
mondmasker achterwege laten, tenzij de afstandsregel van 1,5m niet kan
worden gerespecteerd.
o De opleider besteedt bij de start tijd aan de veiligheidsmaatregelen. De
afspraken rond gebruik van mondmasker en handhygiëne worden toegelicht.
o Het mondmasker van de opleider kan vervangen worden door een face shield.
o Handhygiëne respecteren.
o Oproep aan deelnemers en opleider om bij symptomen thuis te blijven.
o Elke deelnemer brengt eigen materiaal mee. De opleider tekent de
aanwezigheidslijst.
Als de lesgever oordeelt dat de locatie niet in orde/conform de veiligheidsmaatregelen zoals
hoger beschreven is, neemt de opleider in eerste instantie contact met verantwoordelijke
van de locatie.
Als het probleem niet opgelost kan worden, verwittigt de opleider VIVO.
Is de zaal niet in orde, dan gaat de opleiding niet door. De opleider verwittigt VIVO en blijft
zelf aanwezig om deelnemers op te vangen en terug te sturen. VIVO probeert tegelijkertijd
de deelnemers te contacteren.
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